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Link do produktu: https://zabawkiemi.pl/lego-ninjago-71742-smok-overlorda-p-2302.html

LEGO NINJAGO 71742
Smok Overlorda
Cena

124,00 zł

Numer katalogowy

71742

Kod EAN

5702016974539

Producent

Lego

Opis produktu
Dzięki zestawowi 71742 Smok Overlorda młodzi ninja mogą z radością
odtwarzać sceny akcji z 2. sezonu serialu LEGO® NINJAGO®. Smok ma
ruchome nogi, głowę i skrzydła zakończone ostrzami, więc podczas
kreatywnej zabawy można ustawić go w różnych pozycjach.
Niekończące się emocje dla młodych budowniczych
Oprócz ruchomego smoka w zestawie są 2 minifigurki: Złoty Lloyd z
kataną na plecach oraz Overlord z ostrym mieczem. Dzieci mają więc
wszystko, czego potrzebują do inscenizacji porywających starć
pomiędzy dobrem i złem na niebie i ziemi.
Wyjątkowe zabawki dla twórczych dzieci
Zabawki LEGO NINJAGO pozwalają dzieciom uciec do wciągającego
świata fantasy. Młodzi konstruktorzy połączą w nim siły ze swoimi
ulubionymi bohaterami i staną do walki ze złem podczas zabawy
niesamowitymi zabawkami takimi jak smoki, odrzutowce i pojazdy.
Zestaw LEGO® NINJAGO® Legacy 71742 Smok Overlorda zawiera
niesamowitego ruchomego smoka, który wystarczy dzieciom na
wiele godzin zabawy.
Imponujący zestaw ze smokiem i dwiema minifigurkami z 2. sezonu
serialu LEGO® NINJAGO®: uzbrojonym w ostrze Overlordem i
Złotym Lloydem z kataną na plecach.
Ten ciekawy zabawkowy smok ma ruchome nogi, głowę i skrzydła z
ostrzami, więc fani NINJAGO® mogą wymyślać wiele pełnych akcji
historii na niebie lub na ziemi.
Ten zestaw bojowy to dla siedmiolatków i starszych dzieci
satysfakcjonujące wyzwanie konstrukcyjne. Doskonale nadaje się
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też na prezent, który rozpali kreatywność i pozwoli konstruktorom
oddać się swojej fascynacji wojownikami ninja.
Smok Overlorda ma ok. 12 cm wysokości, 46 cm długości i 45 cm
szerokości, więc między jedną a drugą bitwą może być imponującą
ozdobą dziecięcej sypialni.
LEGO® NINJAGO® to niesamowita kolekcja ciekawych zestawów
dla dzieci. Każdy z nich uszczęśliwia małych konstruktorów i
pozwala im nauczyć się przydatnych umiejętności podczas
ekscytujących przygód u boku ulubionych bohaterów ninja.
Już od ponad sześciu dekad klocki LEGO® powstają z najwyższej
jakości materiałów, aby zawsze można było je łatwo połączyć i
rozdzielić. Nie potrzebujesz do tego umiejętności ninja!
Klocki LEGO® spełniają rygorystyczne standardy bezpieczeństwa,
więc dzieci są zawsze w bezpiecznych rękach.
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